Co to je - „Deklarace o myslivosti“ a proč byla vytvořena?
Tento materiál jsem koncipoval nejen jako základní programové prohlášení pro Mysliveckou unii
ČR, ale i jako základní výchozí teze pro celé odvětví myslivosti. „Deklarace o myslivosti“ je i
vysvětlujícím materiálem pro nemysliveckou veřejnost; materiálem, který specifikuje historické
kořeny naší myslivosti, popisuje současný kritický stav odvětví a jasně specifikuje kroky, které je
třeba k odstranění krize udělat. I proto jsem tento materiál vytvářel v těchto 3 základních blocích.
V první části jsem se snažil naznačit, z jak nesmírně hlubokých historických kořenů vyrůstá
myslivost; kdy by tato (několik milionů let) stará lovecká tradice měla posilovat současné myslivecké
generace v jejich snaze radikálně reformovat toto tradiční odvětví lidské činnosti v přírodě.
V druhé části jsem popsal základní prvky hluboké krize myslivosti v posledních dvaceti letech.
Podle mě je toto hlavní problém zahájení reformy myslivosti, kdy jak současné vedení MZe, tak
ČMMJ nevidí v odvětví myslivosti žádné problémy (dokonce uvádějí, že reforma myslivosti již
proběhla)! Dokud si všichni nepřiznáme, že je naše myslivost skutečně v hluboké krizi, nikdy se
neprosadí reforma myslivosti a myslivost se nikdy nestane moderním a konkurence schopným
odvětvím realizovaným v přírodě.
Ve třetí části jsou přesně specifikovány jednotlivé kroky, které jsou nezbytné pro odstranění krize
v myslivosti prostřednictvím reformy myslivosti. Tato třetí část „Deklarace“ je dokladem o tom, že
nejen kritizujeme a svoláváme všechny „pod prapor reformních změn“, ale že také současně
navrhujeme řešení a nabízíme i jasné cesty, jak tuto dlouhodobou krizi myslivosti se ctí a odborností
vyřešit.
Pochopitelně, že se v případě návrhu „Deklarace“ nejedná o žádný odborný zázrak (i když
v posledních dvaceti letech moc podobných materiálů nevzniklo); je to spíš další snaha nás, stále
rostoucího počtu reformně uvažujících myslivců, pomoci našemu odvětví myslivosti! Někteří současní
nejvyšší představitelé myslivosti chtějí kritický stav našeho odvětví řešit - prosazením jakési jednotné
a jediné myslivecké organizace v ČR; prosazováním jakýchsi „jednotných názorů všech myslivců“ či
eliminováním všech, kteří mají na myslivost a řešení všech problémů – jiné odborné názory (tzn.,
jakékoliv opozice)!
Já jsem vždy bojoval a budu bojovat proti tomu, dělat z našich současných myslivců jakousi
„jednotnou masu“ bez vlastních názorů a představ o budoucím vývoji našeho odvětví; „jednotnou
masu“, které jen „papouškuje“ to, na čem se vedení (MZe i té jediné jednotné organizace) domluví!
„Jednotnou masu“, které se nikdy nikdo neptá na její názor a která se začíná bát veřejně prezentovat a
hájit své názory a odborná stanoviska.
Ona totiž taková „Deklarace o myslivosti“, chybí celé myslivosti v ČR; takový materiál, který by na
malém prostoru deklaroval co je myslivost, z čeho vychází, kam směřuje a čeho chce dosáhnout.
Materiál, který by byl podnětem k celostátní svobodné diskusi o budoucím vývoji odvětví myslivosti
v ČR; k diskusi, která bude základem pro zahájení práce na moderní reformě myslivosti.
Skutečně každý myslivec v ČR se už musí zamyslet a rozhodnout, co vlastně sám chce, tzn.:
- zda reformovat a modernizovat své odvětví, vybojovat si podporu státu i uznání společnosti a být
hrdý na své odvětví (a tak pomůže tomu, aby myslivost mohla fungovat dalších sto let);
- nebo zda se ztotožní s konzervativním postojem vedení odvětví; kdy mu vyhovuje tento styl
„myslivosti“ a doufá, že snad ještě nějakou dobu vydrží; kdy souhlasí s dlouhodobými názory
vedení, že je lepší na sebe moc neupozorňovat (a to i za tu cenu, že tato zastaralá myslivost se bez
modernizace a podpory státu změní na pouhý lov a postupně zcela zanikne).
Proto bych byl moc rád, aby tento návrh „Deklarace o myslivosti“ byl nejen základem
k jednání o programovém prohlášení „Myslivecké unie ČR“ (o jehož konečné podobě se nyní
vede v unii demokratická diskuse), ale i materiálem k diskusi pro všechny myslivce v ČR. Ty
myslivce, kteří prosazení moderní reformy myslivosti považují za svou historickou povinnost či
příležitost a kterým opravdu není lhostejné budoucí postavení a osud myslivosti a myslivců.
Řehák L. (APM ČR) - myslivec

My členové níže uvedených organizací, které jsou zainteresovány na
odvětví myslivosti a sdružené v Myslivecké unii ČR, vědomi si:
►

►
►

►

►
►

►

obrovského významu, který měl lov po dobu několika milionů let pro zachování lidské populace
v neuvěřitelně tvrdých životních podmínkách a pro celý vývoj člověka na této planetě, kdy člověk
rozvíjel lov a lov pozitivně ovlivňoval a rozvíjel člověka;
tisíce let trvajících nezastupitelných loveckých, a později mysliveckých činností realizovaných
generacemi našich předků na území tohoto státu;
vlivu myslivosti na komplexní, systematický a přírodě blízký management (ochranu a
obhospodařování) celé přírody (zejména vybraných druhů volně žijících živočichů-zvěře a
krajiny);
své spoluodpovědnosti za zachování a rozvoj odvětví myslivosti, což se nepodaří bez prosazení
moderní reformy odvětví myslivosti a transformaci stávající zastaralé myslivosti na progresivní
„myslivecký management přírody“;
nezastupitelnosti odvětví myslivosti v náročné realizaci řady celospolečensky významných a
nenahraditelných mysliveckých činností, vyžadovaných státem a společností;
své povinnosti podporovat spolupráci všech subjektů zainteresovaných v myslivosti, při
prosazování nezadatelných vyvážených práv vlastníků a uživatelů honebních pozemků, držitelů a
uživatelů honiteb-myslivců a hájení zájmů odvětví myslivosti;
významu loveckých a mysliveckých zvyků a tradic i významu vlivu lovu a myslivosti na všechny
složky umění, které jsou součástí kulturního bohatství a historickým dědictvím Čech, Moravy a
Slezska.

přijímáme a vyhlašujeme tuto

DEKLARACI
o myslivosti
M y s l i v e c k é
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Č R

(Unie subjektů zainteresovaných v myslivosti ČR)
Signatáři „Deklarace o myslivosti“ veřejně vyhlašují své znepokojení:
►
►
►
►
►

►

►
►

nad dlouhodobě neuspokojivou situací odvětví myslivosti;
nad dlouhodobě nekoncepčním přístupem státu k myslivosti;
nad tím, že ani MZe, ani další zainteresované subjekty dosud nereagovaly na změny ve společnosti
a nevyrovnaly se adekvátně s problematickým dědictvím minulosti;
nad tím, že stát po roce 1989 neinicioval moderní transformaci myslivosti a tak neřešil historicky
nahromaděné odborné i společenské problémy odvětví;
nad absencí nové, odborné a moderně koncipované „Koncepce dlouhodobého rozvoje
myslivosti v ČR“, která by vycházela z objektivní odborné analýzy historického vývoje
myslivosti a řešila by komplexně všechny obory odvětví myslivosti; kdy by návrhy řešení
odrážely názory a zájmy všech subjektů zainteresovaných v odvětví myslivosti; vždy vyváženě dle
pozice a významu daného subjektu;
nad dlouhodobou absencí pracovní skupiny na MZe ČR (odborné komise či myslivecké rady pro
řešení dlouhodobé krize myslivosti), která by byla vytvořena dle postavení a váhy jednotlivých
subjektů zainteresovaných v myslivosti, z čehož by vycházely i jejich rozhodovací kompetence;
nad nekvalitní „Státní mysliveckou politikou ČR“, která nevychází z projednané a schválené
moderní „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“;
nad absencí systému kvalitních mysliveckých právních předpisů, které by vycházely z projednané
a schválené koncepce dlouhodobého rozvoje myslivosti v ČR;
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nad dlouhodobě neuspokojivou situací v celé oblasti státní správy myslivosti způsobenou
nedostatečnou aktivitou ústředního orgánu státní správy;
nad nekomplexní, nesystémovou a chybně koncipovanou finanční podporou státu, kdy chybí
propracovaná myslivecká dotační politika, vycházející ze zákona o myslivosti, kde je zvěř
deklarována jako přírodní bohatství; stát je proto povinen toto odvětví systematicky podporovat;
nad nedostatečnou podporou a absencí koncepčního přístupu státu v oblastech mysliveckého
vzdělávání a školství; stejně jako v oblasti myslivecké vědy a výzkumu;
nad oprávněnou kritikou stávajícího fungování odvětví myslivosti i neuspokojivých výsledků
práce myslivců, které dlouhodobě zaznívají z odvětví – zemědělství, lesnictví, rybářství či ochrany
přírody (což je signál o krizi odvětví a o nutnosti realizovat v myslivosti zásadní změny);
nad situací uvnitř myslivosti, kde po roce 1989 neproběhla žádoucí vnitřní reforma a modernizace
všech specifických oborů odvětví;
nad stále nedostatečnou úrovní a intenzitou spolupráce a koordinace postupů všech subjektů
zainteresovaných v myslivosti (tzn., nejen uživatelů honiteb-myslivců /a jejich organizací/, ale i
vlastníků a uživatelů /zemědělských, lesnických a rybářských/ honebních pozemků, držitelů
honiteb aj.);
nad nedostatečnou výkonností a nízkou odbornou úrovní - řídící, metodické a legislativní činnosti
ústředních orgánů státní správy myslivosti; i nad aktuálním personálním složením, odborností i
funkčností „Myslivecké rady ministra“, která si dlouhodobě neplní své zákonné poslání.

Signatáři „Deklarace o myslivosti“:
►
►
►

konstatují, že jediným efektivním řešením dlouhodobě nahromaděných problémů v odvětví
myslivosti je promyšlená, systematická a moderně pojatá „reforma odvětví myslivosti“;
zdůrazňují, že v tomto procesu „reformy odvětví myslivosti“ má zcela nezastupitelnou roli stát,
bez jehož řídícího a koordinačního přispění nelze reformu myslivosti uskutečnit;
požadují, aby stát jasně deklaroval, že také vidí dlouhodobou krizi v odvětví myslivosti a má
eminentní zájem na jejím rychlém řešení – formou komplexní reformy celého odvětví.

Signatáři „Deklarace o myslivosti“ se shodli na postupu i základních
podmínkách pro reformu myslivosti v ČR:
1. Restrukturalizace systému státní správy myslivosti na Ministerstvu zemědělství
• Musí dojít k přesunu ústředního orgánu státní správy myslivosti z odvětví lesního
hospodářství; optimálním řešením je vytvoření nezávislé báze ústředních orgánů státní správy
na MZe.
2. Vytvoření proporčně strukturované myslivecké pracovní skupiny-rady MZe
• Nezastupitelný poradenský a konzultační orgán vytvořený podle postavení a váhy jednotlivých
subjektů zainteresovaných v myslivosti (přičemž váha rozhodovací kompetence bude přesně
odrážet význam daného subjektu);
• ústřední orgán tak bude mít zajištěn kontakt se všemi zainteresovanými subjekty, které budou
moci prezentovat své názory a tím ovlivňovat vývoj odvětví;
• v rámci tohoto poradního orgánu budou konzultovány a projednávány veškeré zásadní
materiály a strategické postupy v rámci odvětví myslivosti;
3. Příprava a prosazení externí a interní reformy odvětví myslivosti; a její transformace na
moderně koncipovaný „myslivecký management přírody“
• Externí reforma odvětví myslivosti znamená reformu vnějších podmínek ovlivňujících odvětví
myslivosti;
• interní reforma všech odborných mysliveckých oborů uvnitř odvětví myslivosti (např., obor –
systém řízení myslivosti; obor – myslivecké péče o zvěř a její životní prostředí; obor –
myslivecký management jednotlivých druhů zvěře; obor – myslivecké střelectví a balistika;

obor – myslivecká kynologie; aj.) znamená zmodernizování a zkvalitní vnitřní prostředí a
fungování všech oborů odvětví myslivosti;
• v rámci reformy se provede i transformace stávajícího odvětví myslivosti na moderně
koncipovaný „myslivecký management přírody“;
• v procesu reformy myslivosti bude vytvářena i „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví
myslivosti“.
4. Práce na nové a moderní „Koncepci dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“
• Nová moderní „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti“ je komplexní reformní
představou o dlouhodobém vývoji odvětví myslivosti;
• koncepce je základem optimálního fungování každého odvětví; u odvětví myslivosti
v dlouhodobé krizi to platí dvojnásob;
• proces vytváření koncepce by měl být rozdělen do dvou oblastí – a) koncepce rozvoje odvětví
myslivosti, a b) koncepce rozvoje jednotlivých odborných oborů odvětví;
• tvorba a projednávání „Koncepce“ v „pracovní skupině-radě MZe“ zajistí vysokou odbornou
úroveň všech úseků i oborů v koncepci i vyvážené prosazení spektra názorů všech
zainteresovaných subjektů.
5. Zpracování kvalitního návrhu „Státní myslivecké politiky ČR“
• Dalším základním odborným materiálem a výchozím podkladem reformy myslivosti je
vytvoření kvalitní „Státní myslivecké politiky ČR; její vytvoření se obejde bez vážných
problémů; protože všichni zainteresovaní se již shodli na „Koncepci dlouhodobého rozvoje
odvětví myslivosti“;
• „Státní myslivecká politika ČR“ vychází ze schválené „Koncepce dlouhodobého rozvoje
odvětví myslivosti“; jedná se o komplexní materiál, v němž stát jasně a veřejně deklaruje - že
chce v rámci státu realizovat myslivecký management přírody; jak si představuje jeho
fungování a jaké podmínky pro jeho realizaci stát vytvoří;
• skutečně kvalitní „státní myslivecká politika“ definitivně ukončí veškeré další zpochybňování
legitimity myslivosti či dokonce snahy o její likvidaci.
6. Tvorba nových a moderně koncipovaných právních předpisů v myslivosti
• Pokud bude vytvořena a schválena kvalitní odborná „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví
myslivosti“ a z ní bude vygenerována a vládou schválena „Státní myslivecká politika ČR“, nic
nebrání tomu, zahájit v myslivosti nový legislativní proces;
• projednaná a schválená komplexní a systematická „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví
myslivosti“ zaručuje, že z ní odvozené právní předpisy budou kvalitní a jejich schvalování
v rámci legislativního procesu by nemělo nikde narazit na vážnější odpor;
• kvalitní právní předpisy vytvářejí pro každé odvětví jisté mantinely v nichž je celé spektrum
činností realizováno.
7. Reforma státní správy myslivosti
• Kvalitní, operativní, odborně fundované a nestranné fungování všech orgánů státní správy je
zásadním předpokladem pro úspěch reformy odvětví myslivosti;
• reformovaný systém musí permanentně nutit orgány státní správy plnit si své metodické, řídící
i legislativní povinnosti – a to vůči všem zainteresovaným subjektům (tzn., od MZe - přes
krajské úřady - až po ORP).
8. Reforma mysliveckého školství a vzdělávání v ČR
• Odvětví myslivosti nemůže fungovat bez vzdělaných a trvale vzdělávaných odborníků;
• myslivecké školství se musí co nejrychleji vymanit z dominantního vlivu poručníkujícího
lesnického školství přesunem i pod zemědělské školy (70% honebních pozemků v ČR, jsou
pozemky zemědělské); základem budou komplexní a vyvážené osnovy pro všechny stupně
mysliveckého školství, které zajistí optimální strukturu i odborný obsah studijních oborů i
jednotlivých předmětů;

•
•
•

musí se postupně vytvořit systém specializovaných odborných mysliveckých oborů (stejně
jako v zemědělství či lesnictví);
musí se vytvořit komplexní vysokoškolská struktura mysliveckého vzdělávání – tzn.,
bakalářské-magisterské-doktorandské studium;
v odvětví myslivosti musí být vytvořen sofistikovaný systém – celoživotního
širokospektrálního vzdělávání všech myslivců.

9. Reforma státem garantované myslivecké vědy a výzkumu
• Žádné odvětví lidské činnosti realizované v přírodě nemůže dlouhodobě fungovat bez
vědecko-výzkumné báze; mezinárodně uznávaný myslivecký výzkum ČR byl v období 199095 odvětvím lesního hospodářství na MZe a vedením VÚLHM téměř zcela zlikvidován (a
finance byly operativně přesunuty na lesnický výzkum)
• musí být znovu vytvořen státem garantovaný myslivecký výzkum, který bude strukturován dle
potřeb rozvoje jednotlivých oborů myslivosti.
10. Vytvořit nový obor - ekonomika a financování v myslivosti
• Žádné odvětví nemůže dlouhodobě existovat bez svého specificky propracovaného oboru
ekonomiky a financování;
• žádné odvětví realizované člověkem v přírodě nemůže existovat bez promyšlené a průběžné
podpory státu (v rámci dotační politiky);
• pokud stát dotuje zemědělství, lesnictví, včelařství i rybářství – musí stejně systematicky
finančně podporovat i odvětví myslivosti; je zcela nepřijatelné, aby uživatelé honiteb pečující
o přírodní bohatství, nedostávali od státu téměř žádnou finanční podporu.
11. Reformovat oblast mysliveckých zvyků a tradic
• Je třeba připravit a zahájit odbornou diskusi k této oblasti;
• oblast mysliveckých zvyků a tradic i úsek tradiční myslivecké mluvy musí zůstat živým a stále
se obrozujícím prvkem odvětví myslivosti, kam každá generace myslivců přidává svůj vklad;
• v myslivosti máme řadu loveckých (či s lovem souvisejících) tradic a zvyků, ale jen minimum
zvyků a tradic mysliveckých;
• je nezbytné modernizovat i oblasti „odborné myslivecké mluvy“ a „tradiční myslivecké
mluvy“.

Signatáři této „Deklarace o myslivosti“ sdružení v Myslivecké unii ČR vyzývají všechny
myslivce, všechny organizace zainteresované v myslivosti a další myslivecké subjekty,
aby spolupracovali v rámci Myslivecké unie ČR nebo spolu s Mysliveckou unií ČR:
► při přípravě reformy odvětví myslivosti a prosazení všech potřebných změn, které
vyvedou naši myslivost ze současné krize;
► při obhajobě oprávněných zájmů myslivosti, myslivců a všech subjektů zainteresovaných
na myslivosti;
► na řešení závažných aktuálních problémů, které ohrožují existenci i rozvoj odvětví
myslivosti;
► na přípravě všech základních materiálů nezbytných pro stabilizaci modernizovaného
odvětví myslivosti;
► na prosazení procesu moderní reformy myslivosti, který by pomohl zvýšení odborné
úrovně a zkvalitnění všech mysliveckých činností;
► a tak přispěli ke zvýšení kázně, dobrovolné disciplíny a morálky; čímž by se zvýšila
prestiž odvětví a zlepšilo se postavení myslivosti a myslivců ve společnosti.
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